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 «ΑΟΞΦΑΡΗ ΓΕΜΘΙΞΣ ΔΘΕΣΘΣΜΗ» 

 

1. Θέμα: ΕΟΘΡΙΕΣΗ ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ ΙΑΘΘΖΗΡΗΡ Μ2 ΕΕΚ 2020 

 

Έσονηαρ ςπότη: 
2. ιρ διαηάξειρ ηος Μ. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

3. ιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Μ. 4412/2016. 

4. ον Ιανονιζμό Ξικονομικήρ διασείπιζηρ, Οπομηθειών & Σπηπεζιών ηηρ 

Δ.Ε.Σ.Α.Θ.. 

5. ην με απιθμό 275/2018 απόθαζη ηος Διοικηηικού Ρςμβοςλίος ηηρ Δ.Ε.Σ.Α.Θ. 

6. ιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό έηοςρ 2020 ο οποίορ 

εγκπίθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 276/2019 Απόθαζη ηος Δ.Ρ. και επικςπώθηκε με 

ηην ςπ’ απιθ. 73923+73899 απόθαζη ηος Ρςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ 

Διοίκηζηρ Λακεδονίαρ Θπάκηρ. 

7. ην αναγκαιόηηηα εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών με ηίηλο «ΕΟΘΡΙΕΥΗ ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ 

ΙΑΘΘΖΗΡΗΡ Μ2 ΕΕΚ 2020». 

8. ην ειζήγηζη ηηρ εσνικήρ Σπηπεζίαρ ηηρ Δ.Ε.Σ.Α.Θ. για ηην εκηέλεζη ηηρ 

επγαζίαρ «ΕΟΘΡΙΕΥΗ ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ ΙΑΘΘΖΗΡΗΡ Μ2 ΕΕΚ 2020» εξαιτίασ βλάβησ 

ςτην υποβρφχια αντλία λυμάτων Ν2, με το ςφςτημα VENTURI JET, τησ δεξαμενήσ 

βοθρολυμάτωνΝ2 τησ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ. 

9. ην 72/2020 μελέηη ηηρ .Σ. ηηρ Δ.Ε.Σ.Α. Θέπμηρ με ηίηλο «ΕΟΘΡΙΕΥΗ 

ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ ΙΑΘΘΖΗΡΗΡ Μ2 ΕΕΚ 2020». 

10. ο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

με ηην απιθμ. 259/2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Σποσπέυζηρ (4335/21-09-

2020).  

11. ιρ εξαζθαλιζμένερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ ηηρ 

Δ.Ε.Σ.Α Θέπμηρ. 

12. ην ςποβληθείζα πποζθοπά ηηρ επισείπηζηρ: ΠΑΡΙΞΟΞΥΚΞΡ Ρ. ΓΕΩΠΓΘΞΡ 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
 
1. Εγκπίνει ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: «ΕΟΘΡΙΕΥΗ ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ 

ΙΑΘΘΖΗΡΗΡ Μ2 ΕΕΚ 2020» ζύμθυνα με ηην με απιθμό 72/2020 μελέηη ηηρ 

.Σ. ηηρ Δ.Ε.Σ.Α. 
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2. Εγκπίνει ηην απεςθείαρ ανάθεζη εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: «ΕΟΘΡΙΕΥΗ 

ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ ΙΑΘΘΖΗΡΗΡ Μ2 ΕΕΚ 2020» σύμθυνα με ηην απιθμό 72/2020 

μελέηη ηηρ .Σ. ηηρ Δ.Ε.Σ.Α.Θ., ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 2.900,00 εςπώ 

πλέον ηος αναλογούνηορ ΦΟΑ, ζηην επισείπηζη Παζκόποςλορ Γεώπγιορ, με  

Α.Φ.Λ.050765000, πος εδπεύει Λακεδονίαρ 21 ΘΕΠΛΗ, .Ι. 57001, ηλ.: 

2310-465150. 

3. Η δαπάνη πος πποκαλείηαι από ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί από 

ιδίοςρ πόποςρ. Ρηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ έσει εγγπαθεί 

η ζσεηική πίζηυζη, και θα βαπύνοςν ηοςρ Ι.Α. 64-09-02-0013, 54-02-02-0623 

για ηα οποία έσει εκδοθεί η ζσεηική απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ ( AAY 

259/2020). 

4. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ 

πληπυμήρ, μεηά ηην ςποβολή από ηον πάποσο ιζόποζος εξοθληηικού 

ηιμολογίος. 

 

 

Η Αναπλ. Γενική Διεςθύνηπια 

 

 

Ιυζηίκα Λαπία 

 

 
 

 



ΑΔΑ: 9ΗΝΘΟΛΖΛ-ΗΞΝ


		2020-10-15T15:10:32+0300
	Athens




